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Hallituksen kokous 28/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   9.11.2017 klo 10:17–12:06 
Paikka:  Luokkahuone 155, Educarium 
Paikalla:  Janiina Dahlbom, Emmi Hallikainen, Tira Kivilähde(Saapui kohdassa 6), Amanda Laakso(Poistui kohdassa 

15), Elina Lappalainen, Johanna Ojama, Hanna-Maria Pajari, Lassi Rantanen, Pontus Roppola, Emma 
Tuomola 

Poissa:  Anna Hornborg, Jenni Järviö 
  
 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 10:17 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta 

4. Pöytäkirjan 27/17 tarkastaminen 

- Tarkastetaan pöytäkirja 27/17 seuraavaan kokoukseen mennessä 

5. Ilmoitusasiat  

      - Ei ilmoitettavaa 

6. Talousasiat 

- Hyväksytään katkon kortilla maksetut masquerade-sitsitarvikkeet 11,56 + 26,72 + 4,75 + 

1,25 = 44,28 € 

- Hyväksytään katkon kortilla maksetut viini-ilta tarvikkeet 2,90 € 

- Hyväksytään katkon kortilla mkasetut viini-ilta tarjoilut 78,51 € 

- Hyväksytään katkon kortilla maksetut syyskokoustarjoilut sekä muut tarvikkeet 64,57 € 

- Päätetään maksaa Piia Porttilalle 26,59 euroa Erkka Eksperiense -kuluja.  

- Päätetään maksaa Johanna Ojamalle syyskokouksen kertakäyttöastioista 2,74 € 

- Päätetään Laura Laurilalle pro katko-palkinnon postimaksu 5,60 € 

7. Tiedotusasiat 

- Syyskokouksessa tulkittiin sääntöjä väärin puheenjohtajan valinnan ratkaisussa, ja äänestys 

järjestetään uudelleen. Jäsenistöä pitää tiedottaa tapahtuneesta sekä uudesta kokouksesta. 

Duunaillaan viesti tämän kokouksen jälkeen. Päätetään, että uusi yhdistyksen kokous 

järjestetään 20.11.2017.  



8. Kopoasiat 

- Valmisteluryhmän seuraava kokous 14.11.2017 

- 30.11.2017 Valitusilta. Kutsutaan kavereita messiin Facebookissa! Pohditaan vaihdetaanko 

paikkaa johonkin hieman rauhallisempaan. 

- Järviö on laittanut lausunnon opiskelijaedustajista eteenpäin.  

- Eduxi menetti yhden paikan edarivaaleissa. Kaksi ehdokasta pääsi eduxista, molemmat 

Raumalta.  

9. Liikunta-asiat 

- Emme osallistu cs-cupin koripalloon vähäisen osallistujamäärän takia. 

- Yleisluontoinen urheilukokeilu hyvä idea, mutta ei välttämättä järkätä enää tänä vuonna.  

10. Projektiasiat 

- Kalliimpi paita voitti äänestyksessä. Tilataan sovituspaidat ja toivotaan saavamme ne 

pikkujoulupäivystykseen mennessä. 

11. Tutorointi 

- Tutor-vastaavan ja eduopojen tapaaminen. Eduopot sitä mieltä, että tutor-haku järjestetään 

samalla tavalla tulevanakin vuonna. Koulutukset keväällä/elokuussa ja palaute opiskelijoilta 

todella myöhään syksyn alussa, asiassa kehitettävää. Opiskelijat arvostavat enemmän 

opintopisteitä kuin rahapalkkiota 

12. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Syksyn työelämäexcut 17.11 ja 8.12. Molemmat päivät ovat varmistuneet. Koitetaan 

promota enemmän jäsenistölle. Painotetaan puskaradiota. 

13. Index-asiat  

- Kotibileet 15.11. 

14. Menneet tapahtumat 

- 2.11.2017 Viini- ja juustoilta. Positiivinen kokemus. Kaikki maksoivat ja tulivat paikalle. 

Tuoleja oli vähemmän kuin mainostettu.  

- 7.11.2017 Päivystys. 1 fuksi kävi kysymässä Indexin merkkejä. Muistetaan laittaa 

päivystyksistä ajoissa mainosta Instagramiin. Ehdotuksena fuksi-starter paketin tekeminen 

katkolle. 

- 7.11.2017 Katkon syyskokous. Puheenjohtajan valinnassa tulkittiin sääntöjä väärin, joten 

kokous järjestetään uudelleen. Ehdotuksena ääntenlaskennan tekeminen julkiseksi eikä 

suljetuksi. Hallitusta ei tarvitse valita uudelleen. Päätetään uuden kokouksen ajankohdaksi 

viikko 47, Ma 20.11.2017 klo. 17.00–20.00 ja pyritään laittamaan kokouskutsu jäsenistölle 

mahdollisimman nopeasti. Mietitään, että pidetäänkö hallituksen täydennyshaku samalla. 

Infotaan jäsenistöä valtakirjan tekemisen mahdollisuudesta ja selvitetään, onko yhden 

ihmisen mahdollista tuoda useampi valtakirja kokoukseen. Kokoukseen voisi ottaa mukaan 

myös ulkopuolisen tarkkailijan, esim. TYYltä. 

- 9.11.2017 Porthanin päivän lippukulkue. Roppola ja Rantanen olivat paikalla lipun kanssa. 



- 9.11.2017 Masquerade-sitsit. Järjestelyissä hieman hämminkiä. Mietitään tulevaisuudessa 

tarkemmin mennäänkö mukaan järjestämään tapahtumaa näin lyhyellä varoitusajalla. 

15. Tulevat tapahtumat 

- 10.11.2017 ABI-päivä. Roppola ja Rantanen osallistuvat. 

- 14.11.2017 Katkon deadlinepiiri. Asia Hoidossa. 

- 24.11.2017 Pikkujoulut. Fukseilla erittäin hyvin hallussa hommat. Hallitus on valinnut Pro 

Katko–palkinnon saajan. Tutoreilla on tiedossa vuoden fuksi. Roppolalla mielessä muu 

palkinto katkon karhuille. 

- 6.12.2017 Iltenäisyyspäivän soihtukulkue. Asiasta infoa myöhemmin 

- 28.11.2017 Pikkujoulupäivystys 11.45–13.00. Kivilähde vastuussa tortuista. Tapahtuman voi 

tehdä kun Lappalainen on selvittänyt saadaanko paitojen sovituskappaleet paikalle. 

- Ylimääräinen yhdistyksen kokous, ajankohta 20.11.2017 klo. 17:00–20:00. 

- Hallituksen virkistäytyminen. Doodleen ei ole vielä vastannut kaikki. Heitetään parhaat 

päivät chattiin ja sovitaan myöhemmin. 13.12. tai 14.12.. 

- Uppis ei ole vastannut Laakson sähköpostiin liittyen Katkon Gaalaan vielä. Laakso on 

yhteydessä siihen suuntaan viikonloppuna. 

16. Ympäristöasiat 

- Katkon ja Opexin yhteinen pullonkeräyskampanja tai kierrätystapahtuma Educariumilla? 

- Maccis ottaa vastaan pulloja ja tölkkejä. Asiasta voisi infota jäsenistölle somessa. 

17. Hyväntekeväisyys 

18. Kulttuuri 

- Kulttuuriexcu. Kivilähde ottaa asian käsittelyyn. 

19. Sopoasiat  

- 22.11.2017 Naurujooga sh 355. Homma hoidossa. 

20. Kv-asiat 

- 14.11.2017 KV-tapaaminen. Teemana rentoa hengailua.  

21. Ulkosuhdeasiat 

- Kilta-gaalan edustus. Ei vielä tarkempaa tietoa. 

- Lähetetäänkö joulukortteja? Pohditaan asiaa. 

22. Tila-asiat  

23. Wirike 

- Painossa. Julkaistaan pikkujoulupäivänä. 

24. Viikkotiedotteeseen  

- Excuilmo 

- Ylimääräinen yhdistyksen kokous 

- Deadlinepiiri 

- Kv-tapaaminen 

- Naurujooga 

25. Muut esille tulevat asiat 



26. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja on laittanut doodlen muulle hallitukselle. 

27. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 12:06 

 

 

___________________  

Johanna Ojama 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


